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-----------------------------Kính gởi: Đồng bào, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tôn giáo, các tổ chức
xã hội - từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (05/5/1992 - 05/5/2017), phát
huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chủ trương
thực hiện cuộc vận động gây quỹ An sinh xã hội năm 2017, nhằm huy động sự
chung tay của cộng đồng góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh
thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách,
các đối tượng xã hội, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn
lên trong cuộc sống.
Thực hiện chủ trương trên, qua công tác tuyên truyền vận động, cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, các tôn giáo, các tổ chức xã hội - từ thiện, các nhà hảo tâm trong và
ngoài tỉnh đã đăng ký và đóng góp quỹ An sinh xã hội của tỉnh với tổng trị giá
244,8 tỷ đồng (hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm triệu đồng), bao gồm: tiền
mặt trên 166 tỷ đồng, hiện vật và công trình trên 78 tỷ đồng.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Trà Vinh, xin trân trọng ghi nhận, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và
tri ân những tấm lòng vàng của đồng bào, cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tôn giáo, các tổ
chức xã hội - từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ cho quỹ
An sinh xã hội của tỉnh Trà Vinh năm 2017. Về trách nhiệm của mình, chúng
tôi sẽ quản lý, sử dụng các công trình, hiện vật, nguồn vốn hỗ trợ các tổ chức, cá
nhân đúng mục đích, đúng đối tượng với hiệu quả cao nhất.
Trong đêm tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, đồng thời tiếp nhận và
tri ân các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ An sinh xã hội, do tỉnh còn nhiều khó
khăn về cơ sở vật chất nên việc tiếp đón, phục vụ đại biểu có những thiếu sót.
Rất mong sự cảm thông và chia sẻ.
TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

